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  شهادة بإعالن تعديل النظام األساسي لشركة إعمار للتطوير )شركة مساهمة عامة( الموضوع:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   

وعلى تعد ل ال ظام األساسي بشـنن ن الشـــننـنناـ الـــننار ـننـنن ،  2102لسـنن    2بعد االطالع ، على القانون االتحادي رقم 

لشننننننــ  لعتار للـشو ـ مسننننننــ   سننننننارت  عا  ع واللي وقـت  الـتعم  العتو م  للتسننننننارتمي والت عقد  قانونا  بـار   

واسنننـ ادا للشلل التقدم  ي سنننــ  لعتار على تعد ل ال ظام األسننناسننني للشنننــ ،  التوافق والـي تضنننت    20/10/2121

 :لي تقـر  ا  إلصدار سهاد  بإعالن تعد ل ال ظام االساسي للشــ  طبقا  ألحكام القانون،  مســ   سارت  عا  عللـشو ـ 

 (1مادة )

توج  الدعو  للى التسننننارتمي لحضننننور اجـتاعاـ الـتعمم  العتو مم   ع لمصننننبى على ال حو الـالي   22 ُعدل نص التاد  م

ع وو بالبـ د SMSوبكـل  سننننـل  وو بـسننننا)ل نصننننم  م بإعالن في صننننحم ـمي  و مـمي  حلمـمي تصنننندران باللي  العـبم 

اإللكــوني وو وي وسنننمل  للكــونم  و ـا قابل  لاتباـ و لب قبل التوعد التحدد لالجـتاع بةتسننن  عشنننـ  و ا  على األقل 

و لب بعد الحصننول على  وافق  الهم، ، و ـل ون تـضننتي الدعو  جدول وعتال  لب االجـتاع وتُـسننل صننور   ي وورا  

     الدعو  للى الهم،  والسلش  التةـص . 

 (2مادة )

 كون الـصننننننو   في الـتعمم  العتو مم  بالشـ ق  الـي  عمم ها ر)م   ع لمصننننننبى على ال حو الـالي   24 ُعدل نص التاد  م

ار  وعضاء  ـل  اإلدول ا تعلق األ ـ بانـةاب   الـتعمم  لال ل ا قـرـ ووافق  الـتعمم  العتو مم  طـ ق   عم   للـصو  .

وو بعزلهم وو بتساءلـهم، فان  لب  كون بالـصو   السـي الــاـتي. و ـوز الـصو   اإللكــوني على قـاراـ الـتعمم  

العتو مم  بتا في  لب القـاراـ الةاصنن  والـصننو   السننـي الــاـتي و لب وفقا  لالم  والشننـوط التعـتد   ي الهم،  بهلا 

 الش ن. 

 (3مادة )

  شـ رله الشهاد  في الــ د  الـستم  و ُعتل بها  ي تار   صدوررا و ـم ل شار السو  التالي التع ي بهاتُ 

 

  

 

 

 
 

 د. عبمد سمف الزعابي
 الـ)م  الـ  ملي

 

-  

 ســ  لعتار للـشو ـ مِش.م.عع/  

  تحمـ  طمب  وبعـد،
 /خ/ل ع2121/200التـجع  

 14/10/2121 الـار   


